GAFISA S.A.
CNPJ/MF n° 01.545.826/0001-07
NIRE 35.300.147.952
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
1. Data, hora e local: Em 30 de abril de 2020, às 10h00, na sede social da
GAFISA S.A. (“Companhia” ou “Gafisa”), na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1830, cj. 32, Bloco
2, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900.
2. Convocação: Edital de convocação publicado nos dias 31 de março de
2020, 01 e 02 de abril de 2020 nos jornais “O Estado de São Paulo”e“Diário
Oficial do Estado de São Paulo”.
3. Presença: Acionistas representando 40,23% do capital social votante da
Companhia, já considerando a totalidade dos boletins de voto à distância.
4. Mesa: O Sr. Leo Julian Simpson, ausente, indicou o Sr. Antonio Carlos
Romanoski para presidir os trabalhos, o qual convidou o Sr. João Pedro
Figueiredo para secretariar a Assembleia.
5. Ordem do dia: Com relação à operação de compra e venda de ações da
UPCON Incorporadora S.A. (“UPCon”), as seguintes matérias serão
deliberadas de maneira conjunta e vinculada, sendo que nenhuma
deliberação constante neste item será considerada aprovada, válida e eficaz
individualmente a menos que as demais deliberações sejam também
aprovadas, válidas e eficazes: a. Análise e aprovação da aquisição da
totalidade das Ações de Emissão de UPCon pela Gafisa, cujo contrato de
compra e venda de ações foi assinado com base em autorização conferida
pelo Conselho de Administração, transformando a UPCon em subsidiária
integral da Companhia, nos termos do artigo 251 da Lei nº 6.404/76; b.
Aprovação de aumento de capital social da Companhia no valor de R$
310.001.000,00; c. Aprovação da emissão de 2 séries de debêntures
conversíveis em ações para fazer frente a transação com a UPCon
autorizando o Conselho de Administração adotar as providências
necessárias para sua implementação; d. Fixação de prazo, não inferior a 30
dias, para o exercício do direito de preferência pelos acionistas à subscrição
do aumento de capital, bem como à subscrição das debêntures conversíveis
em ações, nos termos do disposto no artigo 171, § 2º, da LSA; 2.
Condicionada à aprovação do item 1, aprovar (i) a alteração da composição
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do Conselho de Administração, que passará de 7 a 9 membros; (ii) a eleição
de membro do Conselho de Administração; e 3. Aprovar proposta de Plano
de Recompra de Ações da Companhia.
6. Leitura dos documentos: Em atendimento ao disposto no Artigo 21-W,
§4º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM
nº 481/2009”), foi feita a leitura dos mapas de votação sintéticos
consolidados já divulgados ao mercado.
7. Deliberação: Com base na Proposta da Administração, as seguintes
deliberações foram tomadas, com as abstenções e votos contrários
registrados em cada caso, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata
na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos
acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1° e 2°, da Lei n° 6.404/76:
(a) Aquisição da totalidade das Ações de Emissão de UPCon pela Gafisa,
cujo contrato de compra e venda de ações foi assinado com base em
autorização conferida pelo Conselho de Administração, transformando
a UPCon em subsidiária integral da Companhia, nos termos do artigo 251
da Lei nº 6.404/76. Matéria aprovada, por maioria, tendo sido
computados 11.502.838 votos a favor, 19.194 votos contrários e
36.082.407 abstenções;
(b) Aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 310.001.000,00
(trezentos e dez milhões e mil reais) (“Aumento de Capital Total”), com
a emissão particular de: (i) no máximo, 75.610.000 ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas ao preço de R$
4,10 (quatro reais e dez centavos), ou (ii) no mínimo, 42.835.602
(quarenta e duas milhões, oitocentas e trinta e cinco mil e seiscentas e
duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
emitidas ao preço de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), a serem
integralizadas em moeda corrente nacional, no ato de subscrição. O
preço unitário de emissão das novas ações, no valor de R$ 4,10 (quatro
reais e dez centavos) foi fixado com base em estudos e análises,
realizados pela Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A., que
levaram em conta os três parâmetros constantes do art. 170, §1º, da Lei
nº 6.404/76, sendo que, do valor ponderado a partir destes três
parâmetros legais (equivalente a R$ 5,12), foi considerado um deságio
de 20% (vinte por cento), aproximando-se, desta forma, o preço das
ações a serem emitidas às cotações mais recentes das ações da
Companhia em negociação no mercado, de forma a estimular o exercício
do direito de preferência por parte dos seus acionistas. As novas ações
emitidas farão jus a todos os direitos que lhes são conferidos na Lei nº
6.404/76 e no estatuto social, inclusive a dividendos e remunerações
integrais do exercício em curso. O valor mínimo do aumento de capital
no montante de R$ 175.625.968,20 (cento e setenta e cinco milhões,
seiscentos e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte
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centavos), com a emissão particular de 42.835.602 (quarenta e duas
milhões, oitocentas e trinta e cinco mil e seiscentas e duas) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal será utilizado
para a aquisição da totalidade das ações que constituem o capital social
de UPCon Incorporadora S.A., mediante a capitalização do crédito a que
fazem jus os acionistas de UPCON Incorporadora S.A. O valor de R$
134.375.031,80 (cento e trinta e quatro milhões, trezentos e setenta e
cinco mil, trinta e um reais e oitenta centavos), será utilizado como
capital de giro, para reforçar o caixa da Companhia, a fim de que esta
possa, satisfatória e seguramente, implementar novos projetos e
cumprir suas obrigações diante do cenário desafiador que se apresenta
em face da pandemia do COVID-19. Assim, atingido o valor mínimo do
aumento de capital, será ele homologado parcialmente, sem a
necessidade de submeter tal valor mínimo à reconsideração dos
subscritores, nos termos dos arts. 30 e 31 da Instrução CVM nº 400/03.
Na hipótese de homologação parcial do Aumento de Capital Total, não
será concedido prazo adicional para a reconsideração da decisão de
subscrição, sendo, no entanto, assegurado ao subscritor o direito de
subscrição condicionada do Aumento de Capital Total. Para tanto, o
subscritor deverá, no momento da subscrição, indicar se,
implementando-se a condição prevista, pretende receber (i) a
totalidade das ações por ele subscritas ou (ii) a quantidade equivalente
à proporção entre o número total de ações efetivamente subscritas e o
número máximo de ações originalmente aprovado para ser emitido no
Aumento de Capital Total, presumindo-se, na falta de manifestação, o
interesse do subscritor em receber a totalidade das ações subscritas. O
subscritor cuja condição para a subscrição prevista no respectivo
boletim de subscrição não se implementar, receberá o valor por ele
integralizado, sem correção monetária, total ou parcialmente, conforme
opção indicada no respectivo boletim de subscrição. Matéria aprovada,
por maioria, tendo sido computados 11.504.028 votos a favor, 18.934
votos contrários e 36.081.477 abstenções;
(c) Emissão de 2 séries de debêntures conversíveis em ações ordinárias
para fazer frente a transação com a UPCon, autorizando o Conselho de
Administração adotar as providências necessárias para sua
implementação. As duas séries de debêntures conversíveis em ações
ordinárias serão objeto de emissão particular, cujas características
principais são: (i) Debêntures da Primeira Série: Quantidade: 667; Valor
Unitário: R$50.000,00; Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a
data de emissão das Debêntures da Primeira Série será aquela a ser
definida na Escritura de Emissão; Data de vencimento: 15 de julho de
2021; Espécie: subordinada; Conversibilidade: a critério de seu titular, a
qualquer tempo, durante a vigência das debêntures; Preço de
Conversão: R$8,00 (oito reais) por ação de emissão da Companhia;
Remuneração: Juros a 0,50% a.a., pagos, juntamente com o valor do
principal, na Data de Vencimento; Indexador: IGP-M/FGV; (ii)
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Debêntures da Segunda Série: Quantidade: 333; Valor Unitário:
R$100.000,00; Data de emissão: para todos os efeitos legais, a data de
emissão das Debêntures da Segunda Série será aquela a ser definida na
Escritura de Emissão; Data de vencimento: 28 de fevereiro de 2021;
Espécie: subordinada; Conversibilidade: mandatória, na Data do
Vencimento; Preço de Conversão: preço médio de fechamento dos 84
(oitenta e quatro) pregões imediatamente antecedentes ao primeiro dia
útil antes da Data do Vencimento; Remuneração: Juros a 0,50% a.a.,
pagos, juntamente com o valor do principal, na Data de Vencimento;
Indexador: IGP-M/FGV. As relações de conversão têm por base laudo de
avaliação elaborado por Banco Fator S.A. As debêntures da Primeira
Série e da Segunda Série serão objeto de registro para negociação no
mercado secundário no CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários,
administrado e operacionalizado por essa B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
- Segmento Cetip UTVM (“B3”). As ações objeto de conversão das
Debêntures da Primeira Série e as das Debêntures da Segunda Série são
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e farão jus a
todos os direitos que lhes são conferidos na Lei nº 6.404/76 e no
estatuto social, inclusive a dividendos e remunerações integrais do
exercício em que convertidas. As Debêntures da Primeira Série e as das
Debêntures da Segunda Série serão integralizadas em moeda corrente
nacional, no ato de subscrição. Os recursos advindos da emissão das
Debêntures da Primeira Série serão canalizados ao pagamento, pela
Companhia, ao pagamento da parcela remanescente da compra da
totalidade das ações de emissão de UPCON Incorporadora S.A. Os
recursos advindos da emissão das Debêntures da Segunda Série serão
canalizados à aquisição, pela Companhia, de crédito detido por Gilberto
Bernardo Benevides perante UPCON Incorporadora S.A., da qual é
acionista. Fica autorizado o Conselho de Administração a adotar as
providências necessárias para sua implementação. Ato seguinte, foi
fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do
competente Aviso aos Acionistas, para o exercício do direito de
preferência pelos acionistas à subscrição do aumento de capital, bem
como à subscrição das debêntures conversíveis em ações, nos termos
do disposto no artigo 171, § 2º, da Lei nº 6.404/76. Isso porque, como já
mencionado acima, os recursos advindos do aumento de capital, no
valor mínimo, e das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da
Segunda Série serão destinados, respectivamente, pela Companhia: (i)
ao pagamento da parcela remanescente da compra da totalidade das
ações de emissão de UPCON Incorporadora S.A.; e (ii) à aquisição de
crédito detido por Gilberto Bernardo Benevides perante UPCON
Incorporadora S.A., da qual é acionista, cujos créditos perante a
Companhia serão registrados. Assim, as entradas feitas pelos acionistas,
no exercício do direito de preferência, serão entregues aos acionistas de
UPCON Incorporadora S.A. Pela mesma razão, não se verificarão, com
relação às Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da Segunda
Série qualquer sobra. Cada ação ordinária fará jus: (i) no aumento de
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capital, à subscrição de 0,63898893274 ação ordinária; e (ii) na emissão
de debêntures, à subscrição de 0,00000281422 Debêntures da Primeira
Série e à 0,00000563689 Debêntures da Segunda Série. Matéria
aprovada, por maioria, tendo sido computados 11.502.978 votos a
favor, 18.832 votos contrários e 36.082.629 abstenções;
•
(d) Alteração da composição do Conselho de Administração, que passará de
7 a 9 membros. Matéria aprovada, por maioria, tendo sido computados
11.355.644 votos a favor, 161.686 votos contrários e 36.087.109
abstenções;
(e) Eleição de membros do Conselho de Administração, sendo o Sr. Gilberto
Bernardo Benevides, brasileiro, casado sob o regime de separação total
de bens, natural de São Paulo – SP, nascido em 24/07/1951, engenheiro
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.808.197-8, inscrito no
CPF sob o nº 756.749.718-20, com endereço comercial na Avenida das
Nações Unidas, 12.399 – Edifício Landmark Nações Unidas, 2º andar,
conj. 21B e 22B, Brooklin, CEP 04578-000, São Paulo – SP, para mandato
a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2021.
Matéria aprovada, por maioria, tendo sido computados 11.506.440
votos a favor, 8.552 votos contrários e 36.089.447 abstenções;
(f) Plano de Recompra de Ações da Companhia, com base na Proposta da
Administração. O limite de ações a ser adquirido pela Companhia nos
termos do plano de recompra de ações é de até 10.327.558 ações
ordinárias, conforme definição do artigo 8º da Instrução CVM nº 567/15.
Matéria aprovada, por maioria, tendo sido computados 11.514.290
votos a favor, 8.878 votos contrários e 36.081.271 abstenções;
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada esta ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada pelos presentes quando do encerramento da
Assembleia. São Paulo, 30 de abril de 2020. Mesa: Antonio Carlos
Romanoski, Presidente e João Pedro Figueiredo, Secretário. Acionistas
Presentes: CITIBANK N.A. ADR DEPARTAMENT; ESTOCOLMO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES; VARSOVIA FIM IE CREDITO PRIVADO; REDWOOD
SILVER FIA; PLANNER CASH II FUNDO DE INV MULT CREDITO PRIVADO IE;
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LEGACY CP IE; PLANNER
ADVANCED FUNDO DE INVEST. EM ACOES; RIVER AND MERCANTILE WORLD
RECOVERY FUND; WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST; THE WESTPAC
WHOLESALE UNHEDGED INTERNATIONAL SHARE TRUST; NORTHERN TRUST
LUXEMBOURG MGMT CO SA ON BEHALF OF UNIVEST; AMERICAN ELECTRIC
POWER MASTER RETIREMENT TRUST; ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD
RETIREMENT PLAN; RIVER AND MERCANTILE ICVC - RIVER AND MERCANTILE
GLOBAL H A; THE HEALTH FOUNDATION; BT WHOLESALE MULTI-MANAGER
INTERNATIONAL SHARE FUND; RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH
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APLHA FUND; PESARO FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES; ELETRONIC DATA
SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME; AMERICAN ELETRIC POWER SYSTEM
RETIREE MEDICAL TRUST FCUE; BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE; MANAGED
PORTFOLIO SERIES INTERNATIONAL SHARES FUND 3;
A presente ata confere com a ata original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
Mesa:

Presidente

Secretário
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